شرایط ضامنین ربای بهره مندی از وام اهی دانشجو یی

جمهوری اسالمیاریان
وزارت،علومتحقیقاتوفناوری
صندوقرافهدانشجویان

کارکنییاو ریییم و
پیمان دیتگاه هیای
ی و همینییی
اجرایی
یراردادی
یاو ای
کارکنی
وو دیییتگاه هییا بییا
حداال  5یال ییابقه
یه
یار و دارای شنایی
کی
کارمندی.

کارکنان اورارمام
مائم بانک هوا بوا
حووداال  5سووال
سابق کار.

اعضای هیأت علمی
وزارت خانییه هییای
علیی ،ت قیقیقییات و
فناوری و بهداشی،ت
درمییاو و ومیی،ز
پزشک .

کارکنووان رسوو ی
پی انی و مارنوداان
پانوو ایووانی اووره
ایانی (ب اسوت نای
کارنمرزان نن اره)
و ه چنین کارکنوان
ارارمامی نن اره با
حداال  5سال سابق
کار و مارای شناسو
کارمندی.

بازنشستگان کشورری و
لشووگری و مسووت ری
بگیران تأمین اجت اعی.

کارکنان استخدامی
نیروهای مسلح.

سوورم تران اسوونام
رسووو ی ازموا و
طیق مارای مجرز از
سازمان ثب اسونام و
امیک کشرر.

مشوو رلین مرنا وو
حقرق و مزانا از بنیام
شوووهید و امووورر
ان اراران.

کارکنان رس ی و پی انی
اره مقننو و ه چنوین
کارکنان اورارمامی نن
اره با حوداال  5سوال
سووابق کووار و مارای
شناس کارمندی.

www.swf.ir
bp.swf.ir

ضوو ان ک یتوو
ووا
وودام امو
امو
خ ینی(ره) برای
وا موودمجرنان
تح پرشو نن
نهام.

اعیای هیوأ عل وی
رس ی مانشوگاه نزام
اسوویمی و ه چنووین
کارکنووان رسوو ی و
ارارمامی نن مانشگاه
با حداال  5سال سابق
کار.

قبصره  -1بر اساس ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ،08/07/1386دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها ،مراکز دولتی ،موسسات یا نهادهای
عمومی غیر دولتی ،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است( .از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانک ها و بیمه های دولتی)
قبصره  -2موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان (مادامیکه بیش از  %50سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها
باشد) ،جمعیت هالل احمر ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کمیته ملی المپیک ایران ،بنیاد  15خرداد ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان
تامین اجتماعی ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،بنیاد امور بیماری های خاص ،سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران ،صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و
عشایر ،صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر سازمان هایی که براساس قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.

